Benvingudes famílies,

Us donem la benvinguda a l’Escola d’idiomes Sagrat Cor-Esclaves -Activa.
Us saludem de part de tot l’equip que formem part d’aquest projecte.
Qui som? Activa és una empresa que gestiona activitats formatives especialitzades en l’aprenentatge
de la llengua.
Què fem? Contribuir a l’aprenentatge de la llengua de manera significativa pels seus fills.
Com ho fem? Utilitzem una metodologia pròpia amb caràcter lúdic basada en activitats interactives i
participatives.
Què volem? Poder complir totes les expectatives que tingueu al llarg d’aquest curs, assolint tots els
objectius que ens hem fixat a l’entorn del projecte ESCOLA D’IDIOMES SAGRAT COR-ESCLAVES –
ACTIVA.
Què inclou?
 Classes impartides íntegrament en anglès i/o francès.
 Professorat qualificat i lector natiu
 Seguiment personalitzat de l’alumne/a: els pares rebreu mensualment una Newsletter i
trimestralment un informe de progrés del vostre fill/a. Tanmateix, si ho desitgeu, podeu
demanar tutoria amb el professor/a per tal d’aclarir qualsevol aspecte de la formació.
 Recursos Audiovisuals i material de suport
A més a més :
Material específic ESCOLA D’IDIOMES: Carpeta per arxivar, quadern d’activitats, llibre de l’alumne i
motxilla.

(Aquest material serà entregat directament als alumnes i el guardarem a l’aula).
MESURES DE SEGURETAT

Activa es compromet a complir amb la normativa higiènica i sanitària detallada al pla de
contingència de l’Escola i de l’empresa. Algunes de les mesures recollides són les següents:
Ús obligatori de la mascareta a partir de 1r de primària.
Distància de seguretat.
Neteja de mans i ús de gels hidroalcohòlics.
Ventilació de les instal·lacions.
 Desinfecció del material d’ús compartit.
 Sortida de les activitats per la porta del PASO:
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Infantil: 17:50h

1r i 2n de PRIMÀRIA: 18:05h
3r i 4t de PRIMÀRIA: 17:55h
5è i 6è de PRIMÀRIA: 18:00h

A més, en cas de confinament, garantim la continuïtat de l’activitat de manera online en el mateix
horari i amb el mateix professor.
Si voleu saber més sobre nosaltres , us podeu posar en contacte amb Activa al 93 284 02 22 o a
activitats.cat@activa.org
COORDINACIÓ ACTIVA

